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Iruzkintxoa 
 
Hortxe jatorkuz ondo Pauloren berbak: Espiri-
tuak gidatzen bazaitue, ez zagoze Legepean. 
Hauxe da, ba, elikatu behar doguna gure ba-
rruan: Jesusen Espirituaren berotasuna. Hori 
otoitzean egin geike, besteekaz egotean eta be-
hartsuari begira jartean; nire burua eta grina 
txarrak alde batera itziz, lehentasuna senideari 
emotean. 
 

Ez da hau, senideok, bakarrean edo borondate 
onez egiteko gauzea. Testigu eta aurrelariak 
behar doguz (horra hor Elias), eta adore emongo 
deuskuen gidariak ere bai (hortxe Jesus). Eta, 
gure aldetik, grina txarrei jaramonik ez egitea; 
geure buruagaz gogor-sendoak izanik, besteen 
makaltasunetaz errukitsu agertuko gara, Jesu-
sen izakerea eta jokabidea geuretuz. 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Euren buruagaz bat datozanak 
bai dirala miresgarriak eta txalogarriak; 
batez ere zeure Espirituak, Jesus, 
aske eta besteen zerbitzari egiten dauzanak. 
 
Dei egiten deuskuzu, Jesus, zeuri jarraitzera, 
gure eginbeharretan bokazinoz bizi izatera, 
euretan gure senide eta hurkoa maitatzera:  
Jainkoaren gizon-emakume gaurkoak izatera. 
 
Ez dogu Legepean bizi izan gura, ez-eta 
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DAMU OTOITZA 
† Asmo ederreko garan arren, sarriegitan egiten 
deutsegu jaramon handiagoa geure grina txa-
rrei. Atara gaizala egoera honetatik Jainkoaren 
errukiak: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren aurrean oso-osokoa, 

goitik beherakoa zarana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna,zeure jarraitzaile izatera deitzen 

deuskuzuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, besteenganako errukian hezten 

gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 



—   8   — 

da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoaganako osotasuna eta senideenganako 
errukia bilatzen doguz. Jo daigun eskarietara: 
 
—Elizearen alde: aukeraketa sendoa egitea eta 

gauzatzea irakatsi deigun, baina errukia isuriz 
makalen gainera, eskatu deiogun Jaunari. 

—Gazteentzako mundua egin gura dabenek go-
goan hartu daiezan zaharrak eta umeak eta 
ezinezkorik daben makalak, alkartasunerako 
dei lez, eskatu deiogun Jaunari. 

—Agintari edo ahaltsu diranek euren onurea bi-
latzen itto ez daitezan, eta bai gizarte zuze-
nagoa eta guztientzakoagoa egiten ahale-
gindu, eskatu deiogun Jaunari. 

—Bateoan hartu genduan Jainkoaren seme-
alabatzarako grazia zintzotasunez garatu dai-
gun, alkar adoretuz eta alkarri esku emonez, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Jainkoaganako zintzotasuna ugaritu egiten da alkarbanan-
tzen dakigunean. Horretan eredu doguz orain aurkeztu jaku-
zan Elias eta Eliseo profetak. 
 
 
Erregeen lehenengo liburutik   (1 Erg 19, 16b. 19-21) 
  
 Egun hareetan, Jaunak esan eutsan Eliasi: «Igurtzi egizu 
Eliseo, Xafaten semea, Abel-Meholakoa, zeure ondorengo 
profetea». 
 Joan zan Elias menditik, eta Eliseo, Xafaten semea, aur-
kitu eban goldaketan; hamabi idi-pare ebazan aurrean, berak 
hamabigarrena eroiala. Ondotik igarotean, Eliasek bere soin-
gainekoa bota eutsan gainera. Eliseo, orduan, idiak itzita, 
Eliasen atzetik joan zan lasterka eta esan eutsan: «Itzi egi-
dazu, arren, aitari eta amari agur esaten, eta jarraituko deu-
tsut gero». Eliasek esan eutsan: «Zoaz, baina bihurtu. Bada-
kizu zer egin deutsudan». 
 Joan zan Eliseo, idi-parea hartu eta oparitzat hil eban; 
buztarriaz sua egin, haragia erre eta jaten emon eutsan jen-
teari. Gero jagi eta Eliasi jarraitu eutsan, haren zerbitzura 
jarriz. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Zer esan gura dau aske edo libre izateak? Geuk gura doguna 
egiteak geure gtrina txarren menpe gagozala ez ete dau esan 
gura? 
 
San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik   (Ga 
5, 1. 13-18) 
  
 Senideok: Libre izateko askatu gaitu Kristok; iraun egi-
zue, beraz, sendo eta ez makurtu barriro esklabotzaren buz-
tarpera. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: ondo etorri urtean zeharreko 13. 
(hamahirugarren) domeka honetako lilturgia os-
patzera. Atsegingarria egingo jaku, geure bu-
ruagaz bat etortea bilatzen badogu, Jainkoaren 
aurrean ez-bai bakoak, oso-osokoak, goitik-
beherakoak izatea bilatzen badogu. Ezaugarri 
ederrak eta eredu adore-emoileak aurkituko do-
guz, eta Jesusen horretarako deia, eta grina 
txarrei jaramonik ez egiteko Paulorena. Gogotsu 
eta arretaz esku hartu daigun, abesten hasita. 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN ALKARTURIK  
biztuta fedea 
argitan zabalik 
maitasun bidea. 

2 Gurekin dogu maisu ta lagun 
gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana! 

 
Agurra 
 

† Seme-alaba gaitulako geugaz izan gura dauan, 
eta bere Espiritu biziaz biziazoten gaituan, 
eta bere Semeagan errukitsu agertzen jakun Jauna 
goretsi daigun. 
 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
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hain indartsu agertzen jakuzan 
    grina txarren menpe ere. 
Egion gaizala zeure Espirituak, Jesus, 
bat-bateko, oso-osoko, 
zeure jarraitzaile askeak. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 15, 1-2ª eta 5. 7-8. 9-10.11 

 
 

R/. Zeu zara, Jauna, nire ondarea 
 

Gorde nagizu, Jainko, Zugan naz-eta babesten. 
Honan dinotsot Jaunari: «Zeu zaitut nire Jauna 
Zeu zaitut nire ondarea, nire kopea,  
zeure esku dago nire zoria».   R/. 
 
Bedeinkatzen dot Jauna, aholkua deust-eta emoten,  
gauez ere Berak dau nire barrua hezten. 
Begi aurrean dot Jauna eten barik;  
Bera eskuman dodala, ez naiteke dardaratu. R/. 
 
Horregaitik, alai dot bihotza, pozik erraiak,  
atsedenean nasai gorputza. 
Ez dozu-eta nire bizia Heriotz-leizera jaurtiko,  
ezta zure fededuna ere hilobian galtzen itziko. R/. 
 
Bizirako bidea erakutsiko deustazu:   
alaitasunez beteko nozu zeure aurrean, 
zorionez betiko zeure ondoan. R/. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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 Zuei, senideoi, askatasunera deitu deutsue Jainkoak; 
baina ez bekizue askatasun hori aitzakia izan grina txarren 
arabera biziteko; bestela baino, egin zagiezala maitasunak 
alkarren zerbitzari. Izan ere lege osoa beteten da-eta agindu 
bakar hau bete ezkero: «Maitatu egizu zeure lagun hurkoa 
zeure burua lez». Baina alkarri aginka eta alkar iruntsi beha-
rrean bazabilze, alkar hondatuko dozue azkenean. 
 Hauxe dinotsuet: Bizi zaiteze Espirituari jagokonez, eta 
ez grina txarrei jarraituz. Giza grinak Espirituaren aurkakoak 
dira eta Espiritua giza grinen aurkakoa. Indar bi horreek alka-
rren aurka dabilz; holan, ez dozue gura zeunkeena egiten. 
Espirituak gidatzen bazaitue, ostera, ez zagoze Legearen 
menpe. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Gertutasuna eta goitik-beherakotasuna ez dira 
beti Jainkoagandiko Espirituarenak. Egin deio-
gun harrerea hori azaltzen deuskun Jaunari, Ale-
luia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 9, 51-62) 
  
 Jesusek, mundu honetatik eroana izateko sa-
soia baetorkola eta, Jerusalemera joateko era-
bagia hartu eban. Mandatariak bialdu ebazan 
aurretik, eta Samariako herri baten sartu ziran, 
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Jesusi ostatua prestatzera. Baina herrikoek ez 
eben hartu gura izan, Jerusalemera joialako. 
 Hori ikusirik, Santiago eta Joan ikasleek esan 
eutsoen: «Jauna, aginduko al dogu zerutik sua 
jatsi eta garbitu dagizan?» Baina Jesusek, hare-
ekana bihurturik, hasarre egin eutsen. Eta beste 
herri batera joan ziran. 
 Bidean joiazala, batek esan eutsan Jesusi: 
«Edonora jarraituko deutsut». Jesusek erantzun 
eutsan: «Azeriek badabez zuloak eta zeruko he-
gaztiek habiak; Gizonaren Semeak, ostera, ez 
dau burua non ezarri». 
 Beste bati esan eutsan: «Jarraitu Niri». Baina 
harek erantzun: «Jauna, itzi egidazu lehenengo 
neure aitari lur emotera joaten». Jesusek eran-
tzun eutsan: «Itzi hildakoei euren hildakoei lur 
emoten; zu zoaz Jainkoaren erreinua iragar-
tera». 
 Beste batek, barriz, esan eutsan: «Jarraituko 
deutsut, Jauna, baina itzi egidazu lehenengo 
etxekoei agur egiten». Jesusek erantzun eutsan: 
«Goldeari heldu eta atzera begiratzen dauana ez 
da gai Jainkoaren erreinurako». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 


